
Salam Redaksi
Mari sambut tahun ini dengan semangat yang lebih besar untuk keuangan Indonesia yang lebih inklusif.  

Buletin edisi ini menyajikan artikel tentang pesan Presiden pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020 
dan penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) kepada warga Kab. Manggarai Barat, NTT, perkembangan program 

Santripreneur serta pengembangan dari program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).
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Presiden Joko Widodo mendorong reformasi bagi 
lembaga keuangan nonbank, baik itu asuransi 
maupun dana pensiun. Hal tersebut menjadi 

salah satu pokok bahasan saat Presiden menyampaikan 
sambutan pada acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa 
Keuangan Tahun 2020 yang digelar di The Ritz Carlton 
Pacific Place, Jakarta, pada Kamis, 16 Januari 2020.

"Saya setuju tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua 
OJK, bahwa perlu reformasi di bidang lembaga keuangan 
nonbank kita baik itu yang namanya asuransi maupun 
dana pensiun dan lain-lainnya. Ini penting dan inilah 
saatnya  kita  melakukan  reform,"  kata Presiden.

Reformasi tersebut akan mencakup berbagai sisi, mulai 
dari pengaturan, pengawasan, maupun permodalan. 
Menurut Presiden, inilah saatnya dilakukan pembenahan 
dari segi prudensial, transparansi laporan, hingga  
manajemen  risiko.

"Jangan sampai ada distrust di situ sehingga 
mengganggu ekonomi kita secara umum. Saya sangat 
mendukung sekali, Bapak Ketua, agar ini dilakukan 
dalam  waktu  yang  secepat-cepatnya,"  jelasnya.

Reformasi untuk perbankan sendiri pernah dilakukan 
Indonesia pada rentang tahun 2000 hingga 2005. 
Presiden menilai, reformasi perbankan tersebut 
membawa imbas positif bagi perekonomian Indonesia.

"Dulu kan tahun 2000-2005 perbankan kita pernah 
kita reform dan hasilnya sekarang stabilitas keuangan 
kita menjadi baik. Orang percaya terhadap 
perbankan kita. Jadi ada apa-apa semuanya tenang 
tidak tergoda untuk rush dan yang lain-lain," jelasnya.

Presiden menilai situasi sektor keuangan Indonesia 
saat ini tergolong stabil, terutama meningat 
perekonomian global tengah mengalami perlambatan. 

"Tadi sudah disampaikan baik oleh Bank Dunia 
atau IMF, bahwa pertumbuhan ekonomi dunia ini 
akan turun di tahun 2020 ini. Tetapi sektor 
keuangan  kita  secara  umum  stabil,"  imbuhnya.

Dalam laporannya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyam-
paikan, Indonesia patut bersyukur karena ekonominya 
masih bisa tumbuh di atas 5 persen di tengah 
perubahan situasi ekonomi global yang signifikan.

"Kita bersyukur ekonomi domestik tumbuh 5,02 pada 
kuartal ketiga tahun lalu dan kita harapkan pada 
angka final Desember nanti bisa di atas 5 persen. 
Ini merupakan kedua tertinggi di G20 setelah Tiongkok. 
Kami sangat yakin ini modal yang bagus bagi kita 
untuk  tumbuh  ke  depan,"  ungkap  Wimboh.

Terkait reformasi lembaga keuangan nonbank, 
Wimboh mengatakan, OJK sebetulnya telah memulainya 
sejak tahun 2018 lalu. Ia pun meminta dukungan 
seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan 
percepatan  reformasi  tersebut.

"Reformasi berkaitan dengan pengaturan, pengawasan, 
enforcement, termasuk permodalan. Inilah waktunya 
OJK, sebenarnya sudah kita mulai sejak 2018 
dalam policy kita, akan kita lakukan, kita percepat 
untuk  melakukan  reformasi  itu," kata  Wimboh.

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
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Di hari ketiga kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa 
Tenggara Timur (NTT), Presiden Joko Widodo 
menyerahkan 2.500 sertifikat hak atas tanah untuk 
rakyat. Acara penyerahan digelar di Kantor Bupati 
Manggarai Barat, Kecamatan Komodo, Kabupaten 
Manggarai  Barat,  Selasa,  21  Januari  2020.

Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan alasan 
pemerintah terus mendistribusikan sertifikat hak atas 
tanah untuk rakyat. Salah satunya, masih maraknya 
konflik dan sengketa tanah yang terjadi di seluruh Tanah 
Air.

Presiden Dorong Reformasi
Lembaga Keuangan Nonbank
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"Dulu 2015 setiap saya ke desa, 
setiap saya ke kampung, setiap saya 
ke daerah, apa yang saya dengar? 
Sengketa tanah, konflik tanah, konf-
lik lahan, sengketa lahan, 
di mana-mana di seluruh Indonesia. 
Apa penyebabnya? Masyarakat kita 
memiliki lahan, memiliki tanah, 
tapi belum pegang sertifikat," kata 
Presiden.

Pada 2015, kata Presiden, dari 126 juta bidang tanah 
yang harusnya bersertifikat, baru 46 juta bidang tanah 
yang rampung. Sisanya, sebanyak 80 juta lahan belum 
memiliki tanda bukti hak hukum berupa sertifikat 
tersebut.

"Artinya punya tanah tapi gak pegang sertifikat, kemudian 
tumpang tindih akhirnya sengketa di mana-mana," 
lanjutnya.

Minimnya penyerahan sertifikat kepada masyarakat 
juga dikarenakan sebelumnya pemerintah hanya 
mengeluarkan sekitar 500-600 ribu sertifikat setiap 
tahunnya. Maka itu, pemerintah melalui Kementerian 
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 
meluncurkan program prioritas nasional berupa 
percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 
(PTSL).

"Saat itu saya perintah pada menteri, 
siapkan, 2017 saya minta 5 juta harus keluar 
dari Kantor BPN, bukan 500 ribu lagi. 
Caranya seperti apa? Pak Menteri yang cari 
agar 5 juta itu keluar. Tahun 2018, 7 juta 
minta keluar sertifikat, 2019 9 juta harus 
keluar. Mungkin ini Kantor BPN enggak 
tidur semua, enggak apa, yang jelas rakyat 
harus dilayani. Sertifikat harus dipegang 
oleh rakyat. Kalau enggak terus sengketa 
lahan," paparnya.

PTSL adalah proses pendaftaran tanah 
untuk pertama kali, yang dilakukan 
secara serentak dan meliputi semua obyek 
pendaftaran tanah yang belum didaftarkan 
di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan 

atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui 
program ini, pemerintah memberikan jaminan 
kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki 
masyarakat.
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Turut mendampingi Presiden dalam acara penyerahan 
sertifikat hak atas tanah tersebut yaitu, Ibu Negara Iriana 
Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno beserta 
Ibu Siti Faridah Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri 
Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Wakil 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala 
Badan  Pertanahan  Nasional  Surya  Tjandra.

Selain itu hadir pula Gubernur NTT Viktor B. Laiskodat, 
Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula, dan Staf 
Khusus  Presiden  Adamas  Belva  Syah  Devara.

Sumber: Sekretariat Presiden

JAKARTA (20 Januari 2020) - 
Direktur Jenderal Penanganan 
Fakir Miskin (Dirjen PFM),   

    Andi ZA Dulung Sampaikan 
Sosialisasi Program Sembako 
melalui Konferensi Video di 
Kantor Pusat Bank Indonesia. 
Dalam sosialisasinya, Dirjen PFM 
menyampaikan bahwa program 
Sembako merupakan 
pengembangan dari program 
Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) 
yang sudah dilaksanakan di 
seluruh Kabupaten/Kota di 
Indonesia pada tahun 2019. 
“Sembako ini jadinya 

penambahan saja, kalau kita 
ngomong BPNT kok tidak banyak 
orang yang mengerti, tapi kalau 
kita ngomong sembako saya kira 
orang sudah paham semuanya,” 
Kata Dirjen PFM.

Dirjen PFM menyampaikan bahwa 
beberapa hal yang berubah dari 
program BPNT menjad Program 
Sembako adalah jumlah indeks 
bantuan dan jenis bahan pangan 
yang diberikan. Selain itu 
program Sembako ini juga dapat 
membantu pencegahan stunting 
dengan memperhatikan gizi dari 

bahan pangan yang diberikan. 
“Arahan bapak Presiden yang kita 
tangkap adalah karena adanya 
perubahan Rp110.000,00 menjadi 
Rp150.000,00 kemudian bahan-
nya diperluas, sekaligus program 
ini membantu program 
pencegahan stunting karena 
adanya gizi yang diperhatikan, 
inilah yang kita sebut sebagai 
program Sembako,”

Penyaluran dana program 
Sembako dilakukan melalui 
mekanisme uang elektronik 
kepada keluarga penerima 
manfaat (KPM) dengan alat pem-
bayaran berupa Kartu Keluarga 
Sejahtera (KKS). Dana bantuan 
tersebut digunakan hanya untuk 
membeli komoditas bahan pangan 
yang telah ditentukan untuk 
program sembako di Warung 
Elektronik Gotong Royong 
(e-Warong) dan tidak dapat 
diambil tunai. Di samping itu, 
pilihan komoditas bahan pangan 
selain beras dan telur harus tetap 
memperhatikan kandungan gizi 
yang bersumber dari karbohidrat, 
protein hewani, 

Dirjen PFM Sosiaisasikan 
Program Sembako melalui 

Konferensi Video
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protein nabati, maupun vitamin 
dan mineral.

Sesuai dengan arahan Menteri 
Koordinator Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan (Menko 
PMK) dalam Rapat Tingkat 
Menteri (RTM) 17 Desember 
2019, untuk bahan pangan yang 
bisa dibelanjakan selain beras 
dan telur yaitu sumber karbohi-
drat, sumber protein nabati, dan 
sumber protein hewani. Selain 
itu, untuk wilayah Papua dan 
Papua Barat akan mendapatkan 
perlakuan khusus, yaitu bantuan 

tetap dilaksanakan 
kepada 
penerima bantuan 
yang 
tidak memiliki No-
mor Induk Kepen-
dudukan (NIK).
Dijelaskan lebih 
lanjut oleh Dirjen 
PFM terkait wilayah 
Papua, bahwa 
di Papua diberikan 
perlakuan khusus 
dikarenakan di 
daerah tersebut ma-
sih banyak warga 

kurang mampu yang belum 
mempunyai NIK. “kami sampai- 
kan ke teman-teman di daerah 
bahwa ada yang dulu bilang 
bahwa di Papua khususnya 
jumlahnya sekian puluh ribu yang 
tidak ada NIK dan itu dianggap 
salah sasaran, Jadi pengertiannya 
itu bukan demikian, orang yang 
tidak ada NIKnya justru rata-rata 
orang miskin, tidak ada NIK 
memang,” jelas Dirjen PFM 
kepada seluruh peserta yang 

hadir pada konferensi video 
tersebut.

Melanjutkan penjelasannya, 
Dirjen PFM mengatakan bahwa 
jika nanti jumlah KPM yang tidak 
memiliki NIK tinggal sedikit maka 
bantuan tidak akan diberikan 
kepada KPM yang tidak memiliki 
NIK, namun jika mereka sudah 
melengkapi administrasi maka 
akan diberikan. “Nah nantinya 
kalau jumlah yang tidak memiliki 
NIK tidak terlalu banyak tinggal 
sedikit, kita akan putuskan yang 
tidak ada NIK tidak dikasih, 

setelah dilengkapi baru 
diberikan,” Dirjen PFM 
menambahkan.

Konferensi video tersebut 
dilaksanakan oleh Kemensos RI 
bekerja sama dengan Kemenko 
PMK dan Bank Indonesia dalam 
rangka peralihan program BPNT 
menjadi program Sembako. 
Kegiatan tersebut juga dihadiri 
oleh Sekretaris Ditjen PFM, Ibu 
Nurul Farijati, Direktur PFM 
Wilayah I, Bapak AM Asnandar, 
Direktur PFM Wilayah II, Bapak I 
Wayan Wirawan, serta Direktur 
PFM Wilayah III, Bapak Nur 
Pujianto. Selain itu turut hadir 
perwakilan Kemenko PMK, Bank 
Indonesia, TNP2K, dan Himbara 
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serta para 
Kepala Dinas 
Sosial tingkat 
Provinsi/Ka-
bupaten/Kota 
Se-Indonesia.

Sumber: Kementerian 

Sosial
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Kementerian Perindustrian telah mencetak 
wirausaha industri baru dari lingkungan 
pondok pesantren (Ponpes) melalui program 

Santripreneur. Lulusan ini diharapkan dapat turut 
menumbuhkan pelaku industri kecil dan menengah 
(IKM) yang ujungnya akan mendorong roda 
perekonomian  nasional.

“Sejak tahun 2013 hingga saat ini, kami telah 
melakukan pembinaan kepada 46 Ponpes yang tersebar 
di tujuh provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Jawa Barat, Yogyakarta, Lampung, Kalimantan Timur, 
dan Banten dengan jumlah peserta yang dibina 
sebanyak 8.128 santri,” kata Direktur Jenderal 
Industri Kecil, Menegah, dan Aneka (IKMA) 
Kemenperin Gati Wibawaningsih di Jakarta, 
Selasa (21/1).

Gati menjelaskan, Kemenperin fokus untuk terus 
menelurkan wirausaha industri baru khususnya sektor 
IKM. Hal ini guna merebut peluang dari bonus 
demografi yang akan dinikmati Indonesia hingga 
tahun 2030. “Upaya ini sejalan juga dengan implementasi 
dari  roadmap  Making  Indonesia  4.0,”  tegasnya.

Dirjen IKMA menyebutkan, sepanjang tahun 2019, 

program Santripreneur telah menjangkau 21 Ponpes 
dan membina sebanyak 4.700 santri. Ke-21 Ponpes 
tersebut meliputi enam di wilayah Jawa Timur, tiga 
di Jawa Tengah, delapan di Jawa Barat, dan empat 
di Banten.

“Mereka telah kami bekali pengetahuan, motivasi 
kewirausahaan, serta pelatihan produksi industri. Kami 
juga memberikan bantuan mesin dan peralatan produksi
sesuai bidang usaha yang ditekuni di Ponpes 
tersebut,” tuturnya.

Adapun mesin dan peralatan yang telah difasilitasi, 
antara lain untuk pengolahan sampah serta produksi 
sepatu hingga batako. “Selain itu untuk produksi 
konveksi, pangan, makanan dan minuman, kerajinan, 
pupuk organik cair, kosmetik, serta perbengkelan,” 
sebutnya.

Gati pun menjelaskan, program Santripreneur sudah 
berhasil diterapkan dengan baik sampai saat ini oleh 
Ponpes yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan. 
Contohnya adalah pelatihan produksi alas kaki 
di Ponpes Sunan Drajat, Kabupaten Lamongan, Jawa 
Timur pada tahun 2017.

Lulusan Santripreneur Binaan 
Kemenperin Lampaui 8 Ribu Peserta
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“Di Ponpes itu sudah mampu menghasilkan unit 
industri alas kaki yang memproduksi lebih dari 4.000 
pasang sandal jepit spon per bulan,” ungkapnya. 
Di samping itu, dari pelaksanaan bimbingan teknis 
perbengkelan roda dua di Ponpes Suryalaya, 
Tasikmalaya, sudah berhasil membuat alumninya 
membuka  usaha  bengkel  sendiri.

“Bahkan, bimtek pengembangan unit usaha kopi 
di Ponpes Al Ittifaq, Bandung yang dalam jangka 
waktu sebulan dari pelatihan, koperasi di Ponpes tersebut 
berhasil meningkatkan nilai jual produk kopinya,” 
imbuhnya.

Sebelumnya, Koperasi Ponpes Al Ittifaq hanya menjual 
kopi dalam bentuk ceri (buah) senilai Rp6.000 per 
kilogram (kg). Namun, setelah diberikan pembinaan 
dan fasilitasi mesin peralatan, saat ini telah mampu 
memproduksi kopi roasting dengan harga Rp250 ribu 
per kg.
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“Tidak hanya coffee roasting, mereka juga kini mampu 
memproduksi kemasan kopi dengan merek kopinya 
sendiri. Ini tentu anugerah yang harus kita syukuri 
bersama. Program ini berhasil melahiran Santripreneur 
yang sangat berpotensi. Kami optimistis Ponpes 
mampu mendukung pengembangan IKM nasional 
yang  berdaya  saing  di kancah global,” paparnya.

Ke depan, Ditjen IKMA akan terus membina dan melatih 
para santri di seluruh wilayah Indonesia melalui
program bimbingan teknis serta memfasilitasi 
pemberian bantuan alat dan mesin untuk bekal para 
santri tersebut belajar mandiri sebelum terjun ke 
masyarakat. “Kami meyakini, para santri generasi 
muda akan mampu menjadi agen perubahan yang 
strategis dalam membangun bangsa dan perekonomian 
Indonesia  di  masa  mendatang,”  pungkasnya.

Sumber: Kementerian Perindustrian
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